
 

 

POSTADRES  Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag  BEZOEKADRES  Juliana van Stolberglaan 4-10 

TEL  070 - 88 88 500   FAX  070 - 88 88 501   INTERNET  www.cbpweb.nl   www.mijnprivacy.nl 

BIJLAGEN / 
BLAD 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft het College bescherming persoonsgegevens (hierna: het CBP) gevraagd, ingevolge 

artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, te adviseren over het voorstel 

tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: 

het Besluit GBA) ter zake van de verstrekking van gegevens aan derden (hierna: het voorstel).  

 

Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 

 

Aanleiding en inhoud van het voorstel 

Met het voorstel wordt beoogd de systematische verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (hierna: de GBA) aan een nieuw soort pensioenuitvoerder  

– de premiepensioeninstelling (hierna: de PPI) – mogelijk te maken.  

 

Op 1 januari 2011 is een nieuw type pensioenuitvoerder geïntroduceerd: de PPI. Om de 

systematische verstrekking van gegevens uit de GBA ook aan de PPI mogelijk te maken is de PPI 

toegevoegd als bijzondere derde in artikel 99, eerste lid, onderdeel a, van de Wet gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (hierna: de Wet GBA). In artikel 68b van het Besluit GBA 

worden de categorieën bijzondere derden, als bedoeld in artikel 99, eerste lid, van de Wet GBA, 

nader uitgewerkt. In bijlage 5a van het Besluit GBA worden de categorieën bijzondere derden van 

artikel 68b van het Beluit GBA nader gespecificeerd. Met de wijziging is de PPI zowel in 

artikel 68b als bijlage 5a van het Besluit GBA toegevoegd en nader gespecificeerd.  

 

Tevens wordt een terminologiewijziging doorgevoerd die samenhangt met de implementatie van 

de herziene elektronischgeldrichtlijn. Met de implementatie van voormelde richtlijn kan een 

kredietinstelling enkel nog het bedrijf van bank uitoefenen. Om die reden is bij die implementatie 

de term kredietinstelling in de Nederlandse regelgeving vervangen door bank.  

In artikel I, onderdelen A, zesde lid, en B, zesde lid, van dit voorstel worden in artikel 68b, 

onderdeel f, en bijlage 5a, onder f, van het Besluit GBA de eerder genoemde 

terminologiewijzigingen doorgevoerd door ‘kredietinstelling’ te vervangen door ‘bank’. 
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Beoordeling van het voorstel 

Op grond van de huidige wet- en regelgeving krijgen de reeds bekende pensioenuitvoerders, 

de pensioenfondsen en verzekeraars, al op systematische wijze gegevens verstrekt uit de GBA. 

Met het onderhavige voorstel wordt dit eveneens voor de PPI mogelijk gemaakt. Voorts wordt 

met dit voorstel een terminologiewijziging doorgevoerd.  

 

Oordeel 

In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het voorliggende voorstel 

geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.  

 

Advies 

Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.  

 

Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting op het advies, dan is het CBP daartoe bereid.  

 

Een afschrift van deze brief is ook gestuurd naar de directeur-generaal Bestuur en 

Koninkrijksrelaties. 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 

 

 

 


